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الزعيم: صرفنا األموال العامة على البنية التحتــــــــية ولـم نضعهـا في جيوبنـا
في الجـزء الثــالث مــن "الذاكــــــــــــــــــــــــــــرة السياسية" بقناة »العربية«

»اإلخوان« خطباء ومحاضرون وليس لديهم الخبـــــــــرة أو القـدرة علـى إدارة البالد

الوحدة رغبة لكل اليمنيين.. وفي البداية ❞
كل فريق حاول فرض رؤيته

التوترات المتراكمة بين شطري الوطن أفضت الى حرب 1979م
رفضنا شن حرب على عدن عقب أحداث يناير 1986م 

كما كان يرغب علي ناصر محمد

♢  أهال بك معنا مجددًا فخامة الرئيس...
- أهال.

♢  نريد أن نفتح ملف الوحدة قبيل إتمامها 
وإلى حين التنفيذ، ما الذي ساعد وما الذي 

عرقل؟
-الوحدة هي هاجس كل اليمنيين من قبل االستقالل 
وبعد االستقالل، بعد رحيل االستعمار من جنوب 
الوطن، فهي هاجس كل اليمنيين في الشمال والجنوب، 
ولكن من الذي يسارع في تقديم تنازالت أكثر من 
أجل تحقيق الوحدة، وكان هناك تمترس، كل واحد 
يريد أن يفرض أجندته أورؤاه في تحقيق الوحدة، 
ه��ذا بعد االستقالل 68 وم��ا بعدها إل��ى سنة 70، 
تطورت األم��ور بين الشطرين وتدخالت خارجية 
بالدفع بالشماليين ضد الجنوبيين ودفع الجنوبيين ضد 
الشماليين، وأفضت إلى حرب 72 وتم إيقاف الحرب 
وتدخلت الجامعة العربية وتم لقاء بين رئيسي الوزراء 
في الشطرين في القاهرة األخ محسن العيني، واألخ 
علي ناصر محمد، وتم االتفاق على وقف 
إطالق النار وبحث آلية الوحدة 
واستعادة وحدة بين الشعب 
اليمني، وليس بين قطرين، 
وه��دأت األم��ور تالها لقاء 
ط��راب��ل��س ب��ي��ن ال��رئ��ي��س 
ع��ب��دال��رح��م��ن اإلري���ان���ي 
وال���رئ���ي���س س��ال��م رب��ي��ع 
علي، وت��م االت��ف��اق على 
تسمية إن��ه��اء م��ا يسمى 
لعربية  ا لجمهورية  با
اليمنية وج��م��ه��وري��ة 
ل��ي��م��ن الديمقراطية  ا
الشعبية، وأن ينخرط 
ال��ج��م��ي��ع ف����ي إط����ار 
الجمهورية اليمنية، 
كان هناك تحفظات.. 
ل���م���اذا ت��ب��ع��دوا لفظ 
العربية من تسمية 
دول��ة الوحدة، كان 
قد تدخل القذافي 
وقال لماذا تصرون 
على كلمة العربية 
والشعبية، أنتم 
أص������ل ال����ع����رب، 
ال ي���وج���د داع���ي 
لهذا التمترس.. 
وت������م االت����ف����اق 
ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة 
ال����وح����دة، وت��م 
ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان 
وإنشاء تنظيم 
س������ي������اس������ي 
م����وح����د ... 
إل���خ، وس��ارت 
األم�������������������ور 
واس���ت���أن���ف���ت 
ال������ل������ج������ان 
أعمالها بين 
ال��ش��ط��ري��ن 
وط��������ل��������ع 
ع���ب���دال���ل���ه 
ون��������������زل 
ع��ب��دال��ل��ه 
وت�����ح�����رك 
عبدالله، واحد 
اسمه عبدالله 
ال������خ������ام������ري 
ك�����ان م��ب��ع��وث 
شخصي في عدن 
وهناك في الشمال 
ع��ب��دال��ل��ه ح���م���ران، 

فكان ينزل عبدالله من صنعاء ويطلع عبدالله من 
عدن وكله تسويف، كل واحد يريد أن يفرض أجندته..
 ♢ حالة مماطلة ..كل واحد يريد أن يكسب أكثر؟

-نعم بالضبط.
 ♢ ما هي أقسى التنازالت التي يمكن أن نقول اليوم 

إن اليمن الشمالي قدمها لتحقيق الوحدة؟
-تطورت األم��ور بين الشطرين، التدخل بقيادة 
الحزب االشتراكي في الشأن الشمالي من خالل الدفع 
بالجبهة الوطنية الشمالية التي أفرزتها أح��داث 
أغسطس في صنعاء وذهبوا إلى الجنوب وحصلوا على 
دعم من الجنوب، وج��اء التوحيد بين هذه الفصائل 
وال��ح��زب االش��ت��راك��ي، ه��م ع���دة ف��ص��ائ��ل م��ا يسمى 
بالجبهة الوطنية الشمالية، وان��خ��رط��وا ف��ي إط��ار 
الحزب االشتراكي قبل إنشائه في 78 كانوا في إطار 
الجبهة القومية وكانت الجبهة القومية كإطار حزبي 
فتم دفعهم، أفضت هذه التوترات إلى حرب 79، 
التي تم إيقافها بعد تدخل الجامعة العربية، وكان 
للجامعة العربية دور إيجابي وكذلك العراق واألردن 
وسوريا وأيضًا روسيا، االتحاد السوفيتي آنذاك حذر 
قيادة الجنوب من اجتياح الحدود الشمالية ألنه كان 
في اجتياح وتوقفت الحرب واستأنفت لجان الوحدة 
أعمالها من خالل قمة الكويت التي دعا لها الشيخ جابر 
� الله يرحمه � وذهبنا إلى الكويت مع وفد شمالي ووفد 
جنوبي، الوفد الشمالي برئاستي والوفد الجنوبي برئاسة 
عبدالفتاح إسماعيل، واتفقنا على أن تستأنف لجان 
الوحدة أعمالها، وكان اإلخوة في الجنوب يدعون إلى 
وحدة فورية على الفور، ألنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
أنهم في نشوة انتصار على الحدود الشمالية، فتم 
االتفاق على أن تستأنف لجان الوحدة أعمالها خالل 
4 شهور ثم يتم اللقاء بين قيادة الشطرين لالطالع 
على ما تم إنجازه وما ندخلش في التفاصيل الكثيرة..

 ♢ بدون تفاصيل فنية..
-يعني ت��م االت��ف��اق على أن تجتمع القمة، فعاًل 
اجتمعت القمة برئاسة علي ناصر محمد كان نائب 
رئيس هيئة مجلس الشعب األعلى ورئيس ال��وزراء 
واستؤنفت في صنعاء في 13 يونيو وتم االطالع على 
ما أنجزته لجان الوحدة، وواصلنا في إطار لجان الوحدة، 
ذه��ب��ت بعدها إل��ى ع��دن ف��ي 81م ون��زل��ت مشروع 
تحقيق الوحدة على ثالثة مراحل، على ثالث محطات، 
الكنفودرالية، الفيدرالية، الوحدة االندماجية ألنه كان 
الذبح والهجمة من قبل الجبهة موجود في المناطق 
الوسطى وقلنا بدل ما نشعل حرب أخرى بعد حرب 
79م نحمل غصن الزيتون ونحمل مشروع الوحدة، 
وه��م في الجنوب المنادين أكثر بالوحدة، فذهبت 
ووج��دت أنه لم تكن هناك جدية.. عبارة عن رفع 
شعار للوحدة، كلمة حق ي��راد بها باطل، تمخضت 
هذه القمة عن إنشاء المجلس اليمني األعلى، مهمة 
هذا المجلس اليمني األعلى هي إنشاء مشاريع مشتركة 
وشركات مختلطة وتسهيل تنقل المواطنين، هذا ما 
تم في لقاء عدن، وواصلت الجهات المختصة أعمالها 

في هذا االتجاه، جاءت مأساة 13 يناير..
 ♢ 86م..

-وان��ق��س��م الجنوب على بعضه، ذه��ب علي ناصر 
ومجموعته ، م��اك��ان يسمى ب��ال��زم��رة إل��ى الشمال، 
وهناك سموهم بالطغمة، فذهب علي ناصر وأنصاره 
من الجيش والحزب والحكومة إلى صنعاء، استقبلوا 

استقباال جيدًا رغم أنهم خرجوا في حالة مشينة من 
الجنوب، استقبلوا وأكرمناهم وعطفنا عليهم وسلمنا 
لهم الميزانية وعوملوا كدولة، هم كانوا يريدون أن 
يستعينوا بالشمال، يعني يستيعدوا أوضاعهم في 
الجنوب لشن حرب على الجنوب، نحن رفضنا هذا األمر 
وقلنا ال يمكن، من خرج من الباب ال يعود من النافذة، 
وال يجوز أن نتقاتل فيما بيننا على السلطة. هدأوا في 
صنعاء واللجان استأنفت أعمالها بين صنعاء وعدن، بعد 
مجيء "جوربتشوف" إلى موسكو وبدأ تفكك االتحاد 
السوفيتي، وبدأت الحرب الباردة تهدأ، كان الفضل في 
إنهاء الحرب الباردة هو للرئيس "ريجن" رئيس الواليات 
المتحدة األمريكية وحليفته "تاتشر" رئيسة وزراء 
بريطانيا، وهما من سعيا إلى تفكيك االتحاد السوفيتي، 
وإنهاء الحرب الباردة، هذا كان شعار، سمحت لنا األمور 
بالتحرك بسرعة نحو الوحدة، عرف اإلخوان في الحزب 
االشتراكي لم يعد معهم ذلك الضغط حق المنظومة 
االشتراكية فهدأوا وتحركنا في اتجاه الوحدة وكان 
التحرك إيجابيا، طبعًا ك��ان هناك معارضة شمالية 
وجنوبية على تحقيق الوحدة، ومعارضة قوية، لكن 
كان هناك إرادة سياسية من قبل القيادتين استغالال 
للوقت بسبب تفكك االتحاد السوفيتي وعدم استمرار 
التشطير ألن ال ندخل في تآمر على بعضنا البعض، 
ألنه وجود دولتين في مكان واحد أو كيانين في جسم 

واحد ما هو إال تآمر.
♢ يعني كان هناك ظرف دولي موات؟

-نعم.

♢ طيب.. لما صارت الوحدة، ما هي أقسى 
التنازالت التي قدمتموها؟

-كل واحد قدم تنازالت يعني الشمال قدم تنازالت 
والجنوب قدم تنازالت، الشمال بحكم ثقله السكاني 
قدم تنازالت كبيرة، في المناصب، في الحقائب، في 
م��راك��ز صنع ال��ق��رار، ق��دم ت��ن��ازالت كثيرة م��ن أجل 
الوحدة، وجاءت الوحدة واندمجنا وانتهى الموضوع، 
ب��دأت مشكلة حرب الخليج واألزم��ة وغ��زو العراق..

وإلخ... انعكست هذه المشاكل في المنطقة...
♢ غزو العراق للكويت..

-نعم غزو العراق.. انعكس أيضًا على األوضاع في 
اليمن، استحصلوا على دعم جناح كان في الحزب قوي 
وذه��ب إل��ى المنطقة، استحصلوا على دع��م معنوي 
وم��ادي إلع��ادة فصل الجنوب عن الشمال بحجة أن 
الحكومة اليمنية بكامل تكويناتها محسوبة على 

نظام ص��دام حسين، أو تدعم ص��دام حسين، وهذا 
غير صحيح، وأن��ا قد تحدثت في أكثر من مناسبة 
بأنه لم يكن لنا فيها ال ناقة وال جمل، صدام حسين 
ارتكب حماقة وغزا الكويت، وتحدثنا معه وقلنا له لن 
يسمح لك المجتمع الدولي ببلع هذه الدولة، ووعدنا 

باالنسحاب، وقال أخبروا لي الملك فهد يتصل بي..
 ♢  هل يمكن القول بأن علي سالم البيض هو 
الذي قاد التيار الوحدوي مع الشمال، هل يعود 

له الفضل في ذلك؟
- نعم.. ومن ورائه مهندس الوحدة المرحوم صالح 

بن حسيني، هو كان أكبر شخص مؤثر عليه..
♢ برغم أنك وصفت البيض فيما بعد بأنه 

خائن وعميل؟
-عندما أعلن االنفصال.

♢  إذًا أنتم كنتم تريدون وحدة على مراحل 
تبدأ بالكونفدرالية إلى حين تحقيق الوحدة 

االندماجية...
- كانت خيارات لهم؟

♢ كانت خيارات.. طرحتموها عليهم ولكن 
عندما جاء الظرف الدولي المواتي أتت الفرصة 

لالندماج؟
-وافقوا على الوحدة االندماجية.

♢ هل ساعدت الوحدة اليمنيين في تحسين 
أحوالهم المعيشية، االقتصادية، األمنية، 
السياسية، أم أنها زادت عليهم الويالت من 

الحروب والفقر والمآسي؟
-في السنوات األولى لم يكن أداء الحكومة جيدا نتيجة 
التقاسم وكل واحد كان يرمي المسئولية على الطرف 
اآلخر، واشتدت األمور حتى جاءت حرب صيف 94م 
بعد نهاية حرب 94م، لمس المواطنون في الجنوب 

وفي الشمال خيرات الوحدة.
♢ طيب ممكن تسمح لي أقول لك األسباب 
التي يقولها الجنوبيون والتي أدت إلى ما وصلتم 
إليه في 94م، يقولون إن أبرز األسباب تتلخص 
في حرب االغتياالت التي استهدفت قيادات 
الحزب االشتراكي في صنعاء، ومنها قيادات 
عسكرية أساسية وأن هناك خطة كانت محكمة 

من قبلكم لتصفية قياداتهم؟
-هذا غير صحيح.. هذا عمل استخباري خارجي من 
أجل أن يقولوا طلعنا إلى صنعاء ولم نأمن ويجب أن 

نعود إلى عدن.
♢ يقول البيض وافقنا على الوحدة طواعية، 
لكن عندما تصبح هذه الوحدة معمدة بالدم 
فنحن نرفضها، ولقد رضينا بالوحدة، لكنها 

تحولت إلى احتالل فرفضناها؟
-أي دم؟، أنتو أصحاب مشروع العودة بالوطن إلى ما 
قبل 22 مايو، أنتم من رفضتم، وأنتم من استلم ثمن 

الوحدة وثمن االنفصال وليس نحن.
♢ كيف تصف البيض؟

-هو صاحب.. مقدام لكن حاالتي، انفعالي.. أحيانًا 
ينساق بشكل إيجابي وأحيانًا انفعالي..

ــى أي مــدى ساهمت  ♢ فخامة الرئيس، إل
نتيجة االنتخابات في 93م التي خضتموها مع 
االشتراكي في تصعيد حدة الموقف بينكم ما 

أدى إلى حرب الـ 94؟
-ك��ان من المفترض أن تجرى االنتخابات في 93 
بأشهر، ولكن هم طلبوا التأجيل، تقريبًا أجلت حوالي 
ستة أشهر، بعدها تفاوضنا وتمت االنتخابات، تمت 
االنتخابات تحت إش��راف لجنة عليا مشتركة، كان 
لهم األغلبية فيها، كان في اللجنة العليا شخصيات 
كبيرة من الحزب، وتمت االنتخابات، لكن كان هناك 
نوايا مبيتة لالنفصال من خالل التحركات، االستيالء 
على المال العام في الجنوب، عدم وصول األموال إلى 
العاصمة المركزية للدولة، فكانوا هم يصرفون ببذخ 
من الخزينة العامة لدولة الوحدة، وكانت من الخزينة 
الرئيسية وهي الشمالية، كانوا يصرفون كأنهم غير 

االغتياالت التي حصلت بعد الوحدة 
نفذها عمالء استخبارات خارجية

أداء الحكومة لم يكن جيدًا في السنوات األولى للوحدة
الممارسات االنفصالية لبعض قيادات الحزب 

تجلت برفضهم تسليم أموال عامة

❞ ال يمكن تطبيق والية الفقيه 
في اليمن بعد ثورة سبتمبر

❞ قدمت تنازالت من خالل 
توقيعي على وثيقة العهد 

واالتفاق حفاظًا على الوحدة

❞

قال الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الســابق إن تجربة حزب اإلصالح اإلدارية والقيادية في الحكم لم تكن بمســتوى  
القيادات المؤتمرية المتخصصة والمحترفة، سواء اقتصاديين أو قانونيين أو سياسيين، وأنهم كانوا مثاليين يرون حكم البلد على 

طريقة الخالفة اإلسالمية أو والية الفقيه، وهذا ال يليق بالشعب اليمني.
وأّكد الزعيم علي عبد الله صالح في الحلقة الثالثة من برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية" الفضائية "إن والية الفقيه في اليمن 

صنا منها في 26 سبتمبر عندما انتصرت الثورة على اإلمامة والدجل بدين اإلسالم".
ّ

تخل
وأوضح أن قيادات اإلصالح "كانوا ضعفاء.. غير قادرين على المواكبة ولم يكن عندهم خبرة إدارية.. خبرة خطابة. لم أهمشهم هم همشوا 

أنفسهم.. هم عبارة عن خطباء ومحاضرين، لكنهم ال يعرفون كيف يديرون االقتصاد".
وأّكــد الزعيــم علــي عبد الله صالــح أن "التطرف في الجنوب موجــود، التيار األخطر في الجنــوب هو تيار القاعدة، والــذي أنا حاربته قبل 
االنفصال، وعلى رأســهم الفضلي وغيره، ودخلنا في مشــاكل معهم قبل حرب 94 حرب االنفصال، وتواصل هذا التيار وتقاتلنا معه". الفتًا 
إلى التنســيق والتعاون االســتخباري بين اليمن وأمريكا لكن بدون أن تفتح لهم األجواء على مصراعيها ال برًا وال بحرًا وال جوًا، بمعنى تقديم 

تسهيالت ألمريكا لضرب القاعدة كلما احتاج اليمن إليها... فإلى نص المقابلة:


